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Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden   2012-11-15 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
 Utdragsbestyrkande 

 
 
Plats och tid Paragrafen, Storuman 2012-11-15 kl  10 00—14 40 
 
Beslutande Johnny Holmgren (FP) ordförande 
 Ulf Vidman (M) 
 Lilian Mörtsell (C) 
 Erold Westman (KL) 
 Peter Åberg (S) 
 Gull-Britt Larsson (S) 
 Gunnar Andersson (S) 
 Sven-Ola Lönnback (C) tjänstgörande ersättare 
 Sven-Åke Pennling (S) tjänstgörande ersättare   
  
    
    
Övriga Barbro Åkesson  förvaltningschef 
 Gerd Lindgren  ekonomisekreterare   
 Maria Reinholdsson barnomsorgsassistent 
 Åsa Svahn  nämndssekreterare 
  
    
  
  
Utses att justera Sven-Åke Pennling   
 
Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Storuman 2012-11-20 Paragrafer §§ 87--97 
 
 
Underskrift Sekreterare ………………………………………………….        
 Åsa Svahn 
                      
                    Ordförande …………………………………………………..      
 Johnny Holmgren      
 
                    Justerande  …………………………………………………. 

     Sven-Åke Pennling  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
 
  Organ                                             Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 
 
Sammanträdesdatum 2012-11-15  
   
Datum för anslags uppsättande 2012-11-21 Datum för anslags nedtagande 2012-12-12 
   
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

 
   
Underskrift   
 Åsa Svahn 
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 FKUN § 87 
   
Information  
 
Förvaltningschefen informerar om förändringsarbetet på Aktiviteten.  
 
Eleverna på SFI besöker nämnden, de presenterar sig och de kommer 
från Iran, Uzbekistan, Afghanistan, Eritrea, Somalia. SFI-lärare Anita Is-
raelsson uttrycker att kommunens SFI-studerande har behov av cyklar, 
körkortsböcker på hemspråk och nya datorer. 
 
Ekonomisekreteraren informerar om budgetarbetet inför 2013. 
 
Sven-Ola Lönnback (C) redogör för sitt fadderbesök på Luspengymnasi-
et.   
 
Ulf Vidman (M) redogör för önskningar av personalen gällande sporthal-
len i Tärnaby, förvaltningschefen utreder ansvarsfrågan.  
----  
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FKUN § 88 
   
Föregående protokoll 
 
I ett led att förbättra nämndens styrning, uppföljning och verksamhets-
kontroll går man igenom protokoll från nämndens sammanträde 19 okto-
ber 2012. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att redovisat protokoll inte föranleder någon åtgärd och läggs därmed till 
handlingarna. 
---- 
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FKUN § 89  FKUN/2011:15 – 609 
 
Kränkande behandling 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens ordf påtalar vikten av att det 
arbetas aktivt ute på enheterna för att förhindra mobbing och trakasserier 
bland barn och elever.  
 
Förvaltningschefen redogör för hur likabehandlingsplanerna arbetas med 
på de olika enheterna med uppföljning m.m.  
 
Enheternas likabehandlingsplaner finns tillgängliga på deras respektive 
hemsidor. 
 
Beredande organs förslag 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-01-21, § 19 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2011-12-09, § 113 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens protokoll 2012-06-21, § 59 
 
att enheterna fortsätter med sina besök på nämnden för att berätta hur de 
arbetar med likabehandlingsplanerna. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012-10-19 beslutade  
 
att till nämnden den 15 november 2012 inbjuda representant för 
Park/Centralskolan. 
 
Vid dagens sammanträde meddelar förvaltningschefen att representanten 
från inbjuden enhet hade fått förhinder och inte kunde komma. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att  till nämnden den 13 december 2012 inbjuda representanter för per-
sonalen på skytteanska skolan så de får berätta hur de arbetar med lika-
behandlingsplanen inom sin arbetsgrupp. 
---- 
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FKUN § 90  FKUN/2012:25 – 600 
 
Budgetuppföljning oktober 2012 
 
Vid dagens sammanträde redovisar ekonomisekreteraren budgetuppfölj-
ning för oktober med riktpunkt 83,0%. Vi ligger på riktpunkt 84,0% och 
kommer därmed inte att hålla budgetramen för 2012.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna lämnad redovisning, 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag till nämnden den 13 december ta 
fram kostnaden för TAG-utbildningen.  
---- 
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FKUN § 91  FKUN/2012:85 – 882 
 
Filialbibliotek i Tärnaby  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden 2012-10-19 kom överens om att 
filialbibliotek i Tärnaby blir ett ärende på nämnden 2012-11-15.    
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 68 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen för den pågående 
flytten av filialbiblioteket från Samservice till D-huset i Tärnaby. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att nämnden den 13 december besöker verksamheten. 
---- 
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FKUN § 92  FKUN/2012:87 – 609 
 
Kvalité i skolan 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-11-05, § 69 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utreda möjligheterna det finns för att 
få en god kvalité med behöriga lärare på de små enheterna. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen sitt uppdrag. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att presidiet och faddrarna för respektive skola deltar i föräldraträffar 
under innevarande termin.  
---- 
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FKUN § 93  FKUN/2012:88 – 600 
 
Sammanträdesdagar 2013 
 
Arbetsutskottet diskuterar hur många nämndsdagar vi skall ha 2013. 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2011-05-11, § 70 
 
Vid dagens sammanträde presenterar förvaltningschefen förslag på sam-
manträdesdagar för 2013. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta följande sammanträdesdagar 
 
Arbetsutskottet   Nämnd  
 
Onsdag 16 januari  Onsdag 30 januari 
 
Torsdag 28 februari  Onsdag 13 mars 
 
Torsdag 11 april  Torsdag 25 april 
 
Torsdag 16 maj   Torsdag 30 maj 
 
Onsdag 14 augusti  Måndag 26 augusti 
 
Torsdag 12 september  Torsdag 26 september 
 
Torsdag 24 oktober  Torsdag 7 november 
 
Torsdag 5 december  Måndag 16 december 
---- 
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FKUN § 94  FKUN/2012:90 – 600 
 
Uppföljning medarbetarenkäten 
 
Beredande organs förslag 
Arbetsutskottets protokoll 2012-011-05, § 72 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag utifrån resultatet av medarbetarenkä-
ten komma med förslag på vilka åtgärder som kan förbättra arbetsmiljön. 
 
Vid dagens sammanträde redogör förvaltningschefen resultatet av den år-
liga medarbetarenkäten samt förslag till förbättringar. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisning, 
 
att godkänna förslagen till förbättring. 
---- 
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FKUN § 95  FKUN/2012:91 – 600 
 
Julmat till anställda 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att bjuda alla anställda på julmat som dock inte får överskrida 225 kro-
nor /person, 
 
att julmaten ombesörjs av respektive enhet. 
---- 
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FKUN § 96  FKUN/2011:14 – 600 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Arbetsutskottet 
 
2012-11-05, § 71 Samverkansgrupp skola & näringsliv. 
 
Arbetsutskottets underskrift med anledning av val av skönlitterära texter 
i undervisningen.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av de-
legationsbesluten. 
---- 
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FKUN § 97  
  
Meddelanden 
 
FKUN/2011.11 
Fadderrapport från Luspengymnasiet höstterminen 2012. 
 
FKUN/2012.12 
Anteckningar från presidie- och skolchefskonferensen den 4 oktober 
2012 i Lycksele. 
 
FKUN/2012.92 
Skolverket – kommunblad med jämförelsetal Storuman 2011. 
 
FKUN/2012.80 
Likabehandlingsplan Luspengymnasiet 2012/2013 
 
FKUN/2012.95 
Sveriges kommuner och landsting – Intresseanmälan utvecklingsarbetet 
PRIO. 
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämndens au protokoll 2012-11-05.  
 
Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden godkänner redovisning av med-
delanden. 
---- 
 
 


